
مثبت اعالم شدن 
سعيد احمديان

    گزارش
کرون�اي  تس�ت 
11بازيکن فوالد و 
13 بازيکن استقالل، شرايط نگران کننده اي را براي 
نوزدهمين دوره ليگ برتر به وجود آورده اس�ت.

وقتي نه نظارتي باشد و نه پروتکلي جدي گرفته 
شود، نتيجه اش مي ش��ود وضعيت اين روزهاي 
ليگ کرونا زده فوتب��ال اي��ران، رقابت هايي که 
پس از دو هفته که از شروع مجدد آن مي گذرد، 
تست هاي مثبت کروناي آن به حدي نگران کننده 
است که برخي مي گويند همين امروز بايد سازمان 
ليگ، پرونده ليگ نوزدهم را ببندد و به آن خاتمه 
دهد. روز جمعه پ��س از اينکه باش��گاه فوالد از 
مثبت شدن تست کروناي 16 بازيکن و عضو کادر 
فني اش خبر داد، ديروز هم استقاللي ها، هواداران 
فوتبال را ش��وکه و البته نگران کردند.  آنها ظهر 
ديروز اعالم کردند که تست 13 بازيکن اين تيم 
مثبت شده است. باال بودن آمار کرونايي ها در دو 
تيم فوالد و استقالل سبب شده ليگ برتر دو هفته 
پس از شروع دوباره به شدت درگير کرونا شود. در 
حالي آمار باالي کروناي بازيکنان و کادرفني در 
دو تيم فوالد و استقالل وضعيت نگران کننده اي را 
بر ليگ برتر حاکم کرده است که اين دو تيم اولين 
بازي ليگ ايران را در دوران پساکرونا در چهارم 
تير ماه در چارچوب يک بازي عقب افتاده برگزار 
کردند، آن هم در اهواز، شهري که منطقه قرمز بود 

و کرونا در اين شهر اوج گرفته بود. 
  کرونا به جان فوالد و استقالل

فوالد و اس��تقالل اولين تيم هاي لي��گ برتري 
هس��تند که ديروز ب��ا اعالم تس��ت هاي مثبت 
بازيکنان شان در آس��تانه برگزاري هفته بيست 
و س��وم، زنگ خطر براي فوتبال اي��ران به صدا 
درآمده  اس��ت. ديروز باش��گاه ف��والد به صورت 
رسمي اعالم کرد که تست کرونای  11 بازيکن 
و پنج همراه تيم فوالد مثبت ش��ده است. سعيد 
آذري، مديرعامل فوالد نيز روز گذش��ته در اين 
باره به خبرگزاري ايسنا گفت: »طبق محاسباتی 
که در دنيا صورت گرفته بود، اکنون مجدداً ايران 
و برخی کشورها به پيک دوم نزديک شده اند. در 
اين ش��رايط ما بايد چکار کنيم، آيا بايد فوتبال 
بازی کنيم تا يک عده بميرند تا ببينيم چه کسی 
درست می گويد؟ آيا راستی آزمايی اين موضوع با 
مرگ يک فوتباليست اتفاق می افتد؟ وقتی فوالد 
بعد از بازی با ماشين سازی تست می دهد و تست 
کرونای شش بازيکنش مثبت می شود، مشخص 
است که در تست بعدی نيز تعداد اين نفرات دو 
برابر خواهد شد و امروز هم مشخص شده که 11 
بازيکن تي��م به کرونا مبتال ش��ده اند. من با جان 
بازيکنانم بازی نمی کنم، چراکه جان انس��ان ها 

برايم مهم تر از فوتبال است.«
 استقاللي ها هم ظهر روز گذشته پس از شايعاتي 
که صبح ديروز درباره ابتالي برخي بازيکنان اين 
تيم به کرونا منتشر ش��ده بود، به صورت رسمي 
اين اخبار را تأييد و اعالم کردند که تس��ت شش 
بازيکن آنها مثبت اعالم شده و برخي بازيکنان نيز 

مشکوک به کرونا هستند.
دکتر کاوه س��توده در گفت وگو با رسانه رسمی 
باشگاه اس��تقالل، در خصوص جواب تست های 
اعضای تيم استقالل اينطور توضيح داد: »جمعه 
پيش از ش��روع تمرين تيم فوتبال اس��تقالل از 
اعضای اين تيم تس��ت کرونا گرفته شد. با اعالم 

نتايج اين تست، شش بازيکن تست شان مثبت 
اعالم شده و تعدادی از بازيکنان هم مشکوک به 
ابتال بودند که از آنها تست مجدد گرفته شده و بعد 
از اعالم نتيجه اين تست، از طريق رسانه رسمی 

اين باشگاه اطالع رسانی می شود.«
با اين حال استقاللي ها نگران افزايش کرونايي هاي 
تيم ش��ان هس��تند. دکتر امين نوروزی، معاون 
پزشکی باشگاه استقالل در اين باره عنوان کرد: 
»اين را هم در نظر بگيريد کسانی که مبتال بودند، 
روز گذش��ته در کنار س��ايرين تمرين کردند و 
ممکن است ناقل باشند و باعث شيوع اين بيماری 
شوند. دوستان ما در سازمان ليگ بايد نسبت به 
افرادی که به کرونا مبتال شده اند پاسخگو باشند.« 
در همين راستا عصر ديروز تست کرونای هفت 
بازيکن ديگر استقالل نيز مثبت اعالم شد تا آمار 

مبتاليان اين تيم به 13نفر برسد.
  فوالد – استقالل، کانون شيوع بود؟

اگر اواخر سال گذشته برگزاري بازي ليورپول و 
اتلتيکو در ليگ قهرمان��ان اروپا، مهم ترين عامل 
ش��يوع کرونا در انگليس عنوان ش��د، حاال با باال 
رفتن آمار کرونايي هاي لي��گ برتر، به خصوص 
در دو تيم فوالد و اس��تقالل، آبي ها معتقدند که 
بازي فوالد – اس��تقالل در ش��روع دوباره ليگ 
نوزدهم عامل کرونايي شدن اين تيم بوده است. 

چهارشنبه چهارم تير ماه در شرايطي اين دو تيم 
در يک بازي عقب افتاده از ليگ نوزدهم به مصاف 
هم رفتند که وضعيت اس��تان خوزستان و شهر 
اهواز از سوي وزارت بهداشت قرمز اعالم شده بود 
و کرونا در اين استان اوج گرفته بود، به طوري که 
آمار باالي ابتال و مرگ در اين استان، خوزستان را 
به يکي از بحراني ترين کانون هاي شيوع کرونا در 

کشورمان تبديل کرده بود.
با وجود ش��رايط بحراني اهواز، مسئوالن سازمان 
ليگ که پيش از ش��روع دوباره ليگ اعالم کرده 
بودند مسابقات تنها در ش��هرهاي سفيد برگزار 
مي شود، دستورالعمل ش��ان را زير پا گذاشتند و 
مجوز برگزاري بازي فوالد و استقالل در اهواز صادر 
شد و مهدي سيدعلي س��وت اين مسابقه را که با 

جنجال هاي زيادي نيز همراه بود به صدا درآورد.
حاال 11 روز پس از بازي فوالد و استقالل در دو 
روز اخير و آمار باالي تس��ت مثبت بازيکنان دو 
تيم، اين مس��ابقه در کانون توجهات قرار گرفته 
اس��ت. با توجه به آم��ار باالي بازيکن��ان و کادر 
تيم هاي استقالل و فوالد، شرايط نگران کننده اي 
بر اين دو تيم حاکم شده است. آبي پوشان انگشت 
اتهام را به سمت بازي با فوالد گرفته اند. از آنجايی 
که برخی بازيکنان اس��تقالل مانند وريا غفوری 
عالئم ابتال به کرونا را از چند روز قبل داش��تند، 

حاال استقاللی ها معتقد هس��تند که در سفر به 
اهواز و ديدار با فوالد اين ويروس به اردوی آبی ها 
رسيده است. اعضای تيم استقالل در سفر به اهواز 
نسبت به رعايت نش��دن پروتکل های بهداشتی 
در هواپيما نيز گاليه من��د بودند. بهزاد غالمپور، 
مربي دروازه بان هاي استقالل در اين باره ديروز 
به خبرگزاري فارس گفت: »بچه های تيم ما در 

سفر به اهواز کرونا گرفتند.«
  بازی های استقالل و فوالد لغو می شود؟

با وجود آمار نگران کننده بازيکنان کرونايي فوالد 
و اس��تقالل، خبري از لغو بازي هاي اين دو تيم 
نيست و س��ازمان ليگ و س��تاد کرونا در ورزش 
در حال انداختن توپ به زمين يکديگر هستند. 
فرهاد مرادی، دبير ستاد مقابله با کرونا در ورزش 
ديروز در مصاحبه ای گفت:  »در صورتی که نمونه 
۲۵ درصد تيم مثبت باشد در اين صورت سازمان 
ليگ تصميم می گيرد که کل تي��م به قرنطينه 
برود يا همان بازيکنانی که نمونه شان مثبت شده 

قرنطينه شوند.« 
با اين حال صادق درودگر، عضو هيئت رئيس��ه 
س��ازمان ليگ معتقد است که س��تاد کرونا در 
ورزش در اين باره بايد تصميم بگيرد: »برگزاري 
مسابقات در رشته های مختلف ورزشی در اختيار 
فدراسيون ها و س��ازمان های ليگ نيست. ستاد 
کروناست که تصميم می گيرد رس��توران ها باز 
شوند، مدرس��ه ها و دانش��گاه ها تعطيل شوند يا 
بازی ها برگزار شود يا نشود. همه اينها به دستور 
نهادهای باالدستی است و ما هم تابع آنها هستيم. 
آنها به مسائل اش��راف دارند و تصميمات کالن 
می گيرند و ما مجری هس��تيم. اينها تصميماتی 
است که مسئوالنی که زير نظر آنها کار می کنيم 
بايد اتخاذ و به ما اعالم کنند. ما هم مجری مصوبات 

ستاد کرونا هستيم.«
در چنين ش��رايطي با وجود مخالفت س��ازمان 
ليگ با لغو بازی های اس��تقالل و ف��والد مقابل 
حريفان شان اين ديدارها همچنان در هاله ای از 

ابهام قرار گرفته است.
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دنيا حيدري

250 کیلومتر رکابزنی به عشق امام رضا)ع( و سردار
دوچرخه س��وار کرمانی يک بار ديگ��ر ثابت کرد ک��ه معلوليت به معنای 
محدوديت نيست. يعقوبيان، پارادوچرخه سوار کرمانی به عشق سپهبد شهيد 
حاج قاسم سليمانی و به مناسبت ميالد باسعادت علی بن موسی الرضا)ع(، 
دهه  کرامت و روز صنعت و معدن از مزار ش��هيد اهلل دادی در پاريز تا مزار 
سردار دل ها در شهر کرمان را رکاب زد. مسافتی در حدود ۲۵۰ کيلومتر 
که رکاب زدن همتی باال می خواهد و عشقی عميق. اين حرکت فرهنگی 
ورزشی به همت تربيت بدنی کارکنان مس مجتمع سرچشمه و با حمايت 
هيئت ورزش های جانبازان و معلولين استان کرمان و باشگاه صنعت مس 
پاريز انجام شد و با استقبال خوبی هم از سوی مسئوالن کرمانی مواجه شد، 

خصوصاً که پايان اين مسير به مزار حاج قاسم سليمانی ختم مي شد.

 آمار باالی مصدومان
 نگران کننده تر از همیشه

شروع دوباره مسابقات ليگ برتر همه مربيان 
و کادر پزشکی تيم ها را نگران کرده است. 
توقف چند ماهه بازيکنان را از مرز آمادگی 
دور کرده و اين مسئله نيز تنها مختص به 
فوتبال جزيره نيس��ت. آمارها از بازی های 
انجام ش��ده در بوندس ليگا نشان می دهد 
که بازيکنان بيش از هم��ه از مصدوميت 
همسترينگ، آش��يل و کش��اله ران رنج 
می برند. بوندس ليگا اولين ليگ اروپايی بود 
که بعد از پاندمی کرونا شروع به کار کرد. جالب اينکه در بازی های دوستانه 
قبل از شروع رسمی مسابقات تيم ها مصدوم داشتند و 6۲ درصد مصدومان 
با مشکالت ضعف عضالت روبه رو شده اند. اين مشکل برای بازيکنان ساير 
ليگ ها نيز هست و همچنان خطر آسيب های جدی به خاطر توقف چند 
ماهه رقابت ها وجود دارد، تا جايی که در هفت��ه اول بوندس ليگا )بعد از 
کرونا( 14 مصدوم روی دست تيم ها ماند. در ليگ جزيره، آرسنال بيشترين 
مصدوم را در اين مدت داشته است. البته ساير تيم ها نيز نسبت به آينده 
بازيکنان شان نگران هستند. بحث به همينجا ختم نمی شود و حتی اگر اين 
فصل نيز با تمام مشکالتش به پايان برسد دغدغه شروع فصل آتی وجود 
دارد. به خاطر تأخيری که در برگزاری بازی ها رخ داد بدون ش��ک تيم ها 
فرصت کمتری برای استراحت، يارگيری، ش��روع تمرينات و ريکاوری 
خواهند داشت. بازيکنان خواه ناخواه فصل جديد را نيز با خستگی های 
فصل قبل آغاز خواهند کرد، به همين خاطر ريسک مصدوميت های شديد 
بيشتر و بيشتر خواهد شد. عالوه بر بازی های ليگ بايد مراقب مسابقات ملی 
و تقويم شلوغ يوفا نيز باشيم. با اين حال يوفا گروهی تحقيقاتی برای بررسی 
اين مسئله تشکيل داده و مدعی شده که آمار مصدومان نسبت به گذشته 
افزايش زيادی نداشته و نبايد نگران فصل جديد بود. اما شواهد و قرائن اين 

ادعا را تأييد نمی کند و بايد منتظر اتفاقات جديد باشيم.

مايک داويسون

 تلگراف

با شيوع جدي و 
فريدون حسن

    کشتی
گسترش دوباره 
وي�روس کرونا 
بحث برگزاري رقابت هاي ليگ کش�تي حاال با 
چالشي جدي روبه رو شده است. بسياري بر اين 
باورند که اين رقابت ها باي�د به تعويق بيفتد و 
حتي تعطيل شود، هرچند در اين ميان هستند 
کساني که با توجه به ضعف مالي کشتي گيران و 
اميد آنها به عقد قرارداد با باشگاه ها معتقدند 
ليگ کشتي بايد برگزار شود. با اين حال وضعيت 
ورزش کش�تي و نوع تقابل ورزشکاران در اين 
رشته درگيرانه چنين تداعي مي کند که شايد 
حتي رعاي�ت س�فت و س�خت پروتکل هاي 

بهداشتي هم چاره ساز نباشد.
شنيدن خبر مبتال شدن حسين نوري، قهرمان 
کشتي فرنگي کشورمان به کرونا و وخامت حال او 
تا جايي که به انتقال اين کشتي گير به بيمارستان 
منجر شد، باعث بلند ش��دن صداي اعتراض به 
ش��روع رقابت هاي ليگ شده اس��ت. محمد بنا، 
سرمربي تيم ملي کشتي فرنگي اولين کسي بود 

که به اين موضوع واکنش نشان داد.
بنا با انتشار پستی در صفحه شخصي خود نوشت: 
»گاليه کنم از عزيزانی که مصرانه پيگير برگزاری 
ليگ هس��تند. واقع��اً برگزاری مس��ابقات به چه 
قيمتی؟ س��المتی و عمر حرفه ای کشتی گير در 
ليگ با چه چيزی معاوضه می شود؟ اين درست که 
شرايط اقتصادی خوب نيست، اما برای همه يکسان 
است و چه بسا خيلی ها باشن که حتی حداقل های 
زندگی ما هم براشون حکم آرزو را دارد. پس بهتر 

است يک مقدار دورانديش تر باشيم.«
به رغم اين اخبار و اين اظهارنظر سرمربي تيم ملي، 
اما مسئوالن فدراسيون کشتي با بهانه قرار دادن 
ش��روع رقابت هاي ليگ فوتبال به آغاز مسابقات 
کشتي اصرار دارند. عبدالمهدي نصيرزاده، رئيس 
سازمان ليگ فدراسيون کشتي در اين خصوص 
مي گويد: »با توجه به اينکه ليگ برتر فوتبال بار 
ديگر از سر گرفته شد، در مورد کشتی هم در حال 
رايزنی هستيم که بتوانيم مجوز برگزاری مسابقات 
را بگيريم. البته همه کش��تی گيران در اين مدت 
تمرين کرده اند، هر کس��ی که برای عقد قرارداد 
به سازمان ليگ آمد، تمرين داشت. من بچه ها را 
ديدم، اتفاقاً صبح و بعدازظهر هم تمرين می کنند. 
همه آنها تمرين روی تش��ک دارند. با هر کسی 

صحبت کردم، می گفت در خانه تش��ک کشتی 
داريم و روی آن تمرين می کنيم. به همين دليل 

آمادگی کشتی گيران نبايد بهانه شود.«
چنين اظهارنظري در حالي رس��انه اي ش��د که 
دکتر بابک شادگان، رئيس کميسيون پزشکی 
اتحاديه جهانی با تأکيد بر ل��زوم جدی گرفتن 
پروتکل های بهداش��تی برای مقابله ب��ا کرونا از 
سوی ورزشکاران مي گويد: »اطالعات به دست 
آمده از بهبوديافتگان کرونا نش��ان می دهد اين 
ويروس تأثير عميقی بر فيزيولوژی بدن اين افراد 
داشته که از آن جمله می توان به کاهش ظرفيت 
اکسيژن گيری آنها اشاره کرد. شايد اين موضوع 
بر نحوه کار افراد عادی خيلی تأثير چشمگيری 
نگذارد، اما قطعاً بر عملکرد ورزشکاران حرفه ای 

تأثير زيادی می گذارد و حتی می تواند مانع ادامه 
فعاليت آنها در ورزش حرفه ای ش��ود. بنابراين 
ورزش��کاران و کش��تی گيران فکر نکنند اگر به 
اين ويروس مبتال شوند، آن را شکست می دهند 
و به مس��ابقات بازمی گردند. اي��ن ويروس اصاًل 
ش��وخی بردار نيس��ت و می تواند ب��ه پايان عمر 

حرفه ای ورزشکاران منجر شود.«
جالب اينکه نصيرزاده حتي ب��راي اين اظهارنظر 
هم که به واقعيت نزديک است جواب دارد و عنوان 
مي کند: »دکتر شادگان گفته که اگر کرونا بگيريد، 
عمر قهرمانی تان تحت الش��عاع قرار می گيرد. اين 
حرف تبعات سنگينی دارد. نبايد با اين اطمينان در 
اين خصوص صحبت کرد، خيلی ها در اين مدت به 
کرونا مبتال شده اند، ظرفيت هوازی آنها  انداره گيری 
شده و هيچ فرقی با گذشته نداشته است. 8۰ درصد 
کس��انی که مبتال ش��ده اند، دچار چنين مشکلی 
نش��دند، چون من هم دانشگاهی هس��تم، اين را 
می گويم. چرا يأس، اضطراب و استرس را به جامعه 
وارد کنيم. کرونا هس��ت و بايد آن را جدی گرفت، 
اما ترس هم تا يک حدی خوب است، بيشتر از آن 
زندگی افراد را مختل می کند. بايد زندگی با کرونا را 
ياد بگيريم. ماسک بزنيم، دستورالعمل بهداشتی را 
رعايت کنيم و تماشاگر هم نيايد. ما مصمم هستيم 

مسابقات ليگ را برگزار کنيم.«
در چنين آش��فته بازاري بايد به انتظار نشست و 
ديد که سرانجام کار به کجا کشيده خواهد شد. آيا 
اصرار غيرمنطقي سازمان ليگ کشتي به برگزاري 
مسابقات نتيجه مي دهد يا تفکر منتقداني چون 

محمد بنا و دکتر شادگان. 

سالمتي يا پول، مسئله اين است!
اصرار عجيب سازمان ليگ فدراسيون کشتي به برگزاري ليگ

لیگ کرونا زده به پیش مي رود
با وجود مثبت اعالم شدن تست کروناي 11 بازيکن فوالد و 13 بازيکن استقالل، هفته بيست و سوم 
بازي هاي ليگ برتر که ديشب با انجام سه بازي آغاز شده بود، امشب با برگزاري پنج مسابقه باقي مانده 
به پايان مي رسد. طبق برنامه اعالم شده از سوي سازمان ليگ استقالل در صورت لغو نشدن بازی اش  
از ساعت ۲۰:3۰ ميهمان پارس جنوبي جم است و گل گهر سيرجان هم به مصاف شهرخودرو مي رود. 
از ساعت ۲1 نيز نفت مسجدسليمان با ماشين سازي روبه رو مي شود، نساجي مازندران با فوالد مسابقه 

مي دهد و سايپا هم ميزبان سپاهان است. مگر اينکه امروز تصميم جديدی گرفته شود.

زوم

ضدحمله کوويد 19 به  لیگ 19
تست کروناي 11 بازيکن فوالد و 13 بازيکن استقالل مثبت اعالم شد

طباطبايی: به دنبال برگزاری لیگ هستیم
رئيس فدراسيون بسکتبال از آغاز رقابت های اين رشته خبر داد. طباطبايی 
با اشاره به اينکه فدراسيون جهانی با ارسال پروتکل هايی اجازه برگزاری 
رقابت های ليگ را داده است، می گويد که فدراسيون بسکتبال در حال 
آماده سازی زيرساخت ها برای رعايت پروتکل های بهداشتی است. البته به 
گفته رئيس فدراسيون بسکتبال شرايط کشور نيز در برگزاری بازی های 
ليگ مؤثر است، اما آنچه مسلم است اينکه آقايان در فدراسيون بسکتبال 
به دنبال استارت ليگ هستند، آن هم در شرايطی که بعيد نيست با توجه 
به شيوع بيشتر کرونا مجوز برگزاری ديگر رقابت هايی که پيشتر صادر شده 

بود نيز به زودی مورد بررسی دوباره قرار گيرد يا حتی لغو شود.

مسئوالن  به وعده های شان عمل کنند
علی هاشمی، قهرمان وزنه برداری جهان و آسيا که اين روزها در شرايط 
س��خت قرنطينه خود را آماده حضوری پرقدرت در المپيک می کند از 
مسئوالن می خواهد در شرايط سخت ورزشکاران را دريابند: »از رئيس 
کميته ملی المپيک و وزير ورزش درخواس��ت دارم ت��ا جوايز قهرمانان 
مسابقات جهانی و آسيايی را بدهند. در اين شرايط بد اقتصادی، مدال آوران 
رشته های ورزشی به جز اين جوايز، هيچ منبع درآمد ديگري ندارند و بعد از 
قهرمانی انتظار دارند مسئوالن به قول هايی که داده اند عمل کنند. ولی بعد 
از گذشت چند سال مبلغ سکه های آن مسابقه را به مدال آوران می دهند 

که اين مبالغ هيچ کمکی به ورزشکاران نمی کند.«

شیوا نوروزی

 سهل انگاری جان فوتبال را 
به خطر انداخت!

قرار بر الگوبرداری از ليگ های معتبری چون آلمان، انگليس، اسپانيا و 
ايتاليا بود. شرط اصلی شروع دوباره ليگ هم همين بود؛ رعايت دقيق 
پروتکل های بهداشتی، چراکه قرار بر تزريق نشاط به جامعه بود نه بازی با 
جان انسان ها. خيلی از کشورهای ديگر نيز با همين الگوبرداری ها کرکره 
فوتبال را باال کشيدند. الگوهايی که جواب هم داده بود، به طوری که نه در 
ايتاليا و نه در اسپانيا که روند شيوع کرونا خيلی زود وضعيت اين دو کشور 
را بحرانی کرده بود آغاز دوباره فوتبال دردسرس��از نشد و زمينه شيوع 

دوباره کرونا از طريق برگزاری رقابت های فوتبال را به دنبال نداشت.
اما آنچه در ايران در خصوص پروتکل های بهداشتی گفته    می شد، گويی 
شعاری بيش نبود که بعد از برگزاری تنها يک هفته از رقابت های ليگ برتر 
و البته ديگر ليگ های دسته پايين تر، شاهد شيوع چشمگير کرونا در بين 
فوتباليست ها هستيم و ابتالی بازيکنانی که تعدادشان آنقدر نگران کننده 
است که يک بار ديگر بحث مسکوت ماندن ليگ را به طور غيررسمی بر 

سر زبان ها انداخته است. 
بدتر از آن اين است که اوضاع ناخوشايند فعلی می تواند زبان منتقدان 
شروع دوباره ليگ را دراز کند که ما گفته بوديم. حال آنکه    می شد کار به 
اينجا نکشد، می شد اندکی روی رعايت پروتکل های بهداشتی نظارت 
کرد تا با رعايت درست آن هم سالمت بازيکنان و ديگر ارکان برگزاری 
مسابقات تضمين شود و هم امروز نگرانی ها باعث نشود تا باز هم حرف از 
تعطيلی ليگ بر سر زبان ها بيفتد و منتقدان با دستمايه قرار دادن اوضاع 

نابسامان فعلی به دنبال نشاندن حرف خود بر کرسی باشند.
امروز ديگر نمی توان اين حق را برای منتقدان قائل نش��د که خواهان 
تعطيلی ليگ باشند. ابتالی بازيکنان به دليل شروع رقابت های فوتبال 
هيچ توجيهی ندارد، چراکه مسئله سالمت و جان بازيکنان است، اما چرا 
شاهد چنين رخدادی در ليگ انگليس، آلمان، اسپانيا يا ايتاليا نيستيم، 
آنها که از هفته ها قبل تر رقابت های خود را از س��ر گرفته اند، آن هم در 
شرايطی که ماه ها با کرونا دس��ت به گريبان بودند و اوضاعی بحرانی را 
هم پشت سر گذاشتند، ولي با رعايت پروتکل های بهداشتی توانستند 
با سامان دادن به اوضاع، رقابت های فوتبال را از سر بگيرند و نشاط را به 
جامعه خود برگردانند. حال آنکه ما حاال بعد از برگزاری تنها يک هفته 
شاهد دغدغه ها و نگرانی های بسياری هستيم و نمی توانيم بگوييم که 

ادامه ليگ اوضاع را از آنچه هست بدتر نمی کند. 
هرچند که هنوز آقايان تصميمی به تعطيلی رقابت های فوتبال نگرفته اند 
و مهرزاد خليليان، سرپرست فدراسيون پزشکی ورزشی و رئيس ستاد 
مقابله با کرونا در ورزش با تأکيد بر رعايت پروتکل های بهداشتی صراحتاً 
می گويد که تصميمی برای لغو فعاليت های ورزشی ندارند. اين تصميم 
اما می تواند مورد تجديدنظر قرار گيرد، وقتی س��هل انگاری در رعايت 
پروتکل های بهداشتی در همين ابتدای کار بس��ياری را مبتال کرده و 

همگان را نگران که در ادامه با اين بی تدبيری  ها چه خواهد شد!
صدالبته نمی توان جلوی هيجانات بازی را گرفت، اما مسئله جدی تر از اين 
حرف هاست و بازيکنان بايد توجيه شوند که حق برگزاری حلقه اتحاد را 
ندارند. همانطور که حق ندارند از يک سو ناراضی باشند از برگزاری مسابقات 
و از سوی ديگر بعد از به ثمر رساندن گل، 1۰ نفري روی سر هم بريزند برای 
ابراز خوشحالی. مسائلی که البته به نظر می رسد در جلسات قبل از بازی به آن 
پرداخته می شود، اما پرداختن به آن در حد شعار که اگر اهميتی داشت امروز 
و بعد از برگزاری تنها يک هفته شاهد ابتالی تعداد بسياری از بازيکنان به 
کوويد 19 نبوديم. اتفاق ناگواری که حاال به راستی می تواند بر تعداد منتقدان 
برگزاری ادامه رقابت های ليگ بيفزايد. انتقادهايی که ديگر نمی توان آن را 
بهانه جويی خواند، وقتی آقايان توان اجرای درست پروتکل های بهداشتی را 
مانند ديگر کشورها ندارند که اگر داشتند ليگ ايران هم امروز بايد در کنار 
ليگ هايی چون ليگ برتر انگليس، بوندس ليگا، سری آ و الليگا باعث شادی 
و نشاط افراد جامعه    می ش��د، نه نگرانی های جامعه فوتبال، خانواده های 

بازيکنان و مربيان از بابت ابتالی عزيزان شان!
 اتفاقی که اندکی نظارت می توانست مانع بروز آن شود اما نشد، چراکه 
تنها کاری که آقايان در آن تبحر دارند شعار دادن است و بس، شعاری که 

اين بار جان فوتباليست ها را به خطر انداخته است.

با اخراج کيکه ستين مسی از بارسا نمی رود؟ 
ژاوی در يک قدمی نیوکمپ

حواشی باشگاه بارسلونا در صدر اخبار فوتبال اروپا قرار دارد. با اينکه هنوز 
پنج هفته به پايان اين فصل الليگا باقی مانده، اما کاتاالن ها با عقب افتادن 
از رئال مادريد اميدشان را از دست داده اند و در عوض با به راه انداختن 
جنگ داخلی درصدد برکناری س��رمربی فعلی تيم هستند. ژاوی فعاًل 

نزديک ترين گزينه بارسا محسوب می شود. 
  آتش زير خاکستر

همه چيز پس از آغاز مجدد بازی ها شروع شد؛ بارسا ماه ها يکه تاز الليگا 
بود و هواداران اين تيم تقريباً قهرمانی ش��ان را قطعی می دانستند. آنها 
حتی اميدوار بودند فتح الليگا جبران دو جام از دس��ت رفته )سوپرجام 
و کوپا دل ری( شود، اما بعد از چند ماه تعطيلی کرونايی باالخره تصميم 
به آغاز مسابقات گرفته ش��د. اين تعطيلی تحميلی بيش از همه به ضرر 
بارسايی ها بود؛ آنها دو بازی اول شان را مقابل مايورکا و لگانس پيروز شدند، 
اما در کمال ناباوری به تس��اوی بدون گل برابر س��ويا رضايت دادند. برد 
شکننده يک بر صفر مقابل بيلبائو نيز دردی از اين تيم دوا نکرد تا اينکه دو 
تساوی با سلتاويگو و اتلتيکومادريد آتش زير خاکستر اردوگاه آبی و اناری ها 
را شعله ور کرد. چهار امتياز کمتر از رئال صدرنشين ديگر جای هيچ صبر و 

حوصله ای را برای بازيکنان و هواداران باقی نگذاشته است. 
  گزينه جنجالی 

محتمل ترين گزينه ای که اين روزها نامش سر زبان ها افتاده، ژاوی هرناندز 
است. بازيکن پيشين بارسا بعد از خداحافظی از دنيای قهرمانی وارد عرصه 
مربيگری شد و فعالً هم سرمربيگری السد قطر را برعهده دارد. در هفته های 
اخير که بحران در بارسلون باال گرفته، عالوه بر مطرح شدن شايعه بازگشت 
پپ گوارديوال، خبرهايی هم در مورد عالقه ژاوی به نشستن روی نيمکت بارسا 
منتشر شده است. بعد از اينکه مديران باشگاه رأی به برکناری ارنستو والورده 
دادند، ابتدا به سراغ ژاوی رفتند تا به ستاره قديمی باشگاه فرصت سرمربيگری 
در اين تيم را بدهند، اما ژاوی در آن برهه تصميمی برای بازگشت به نيوکمپ، 
آن هم به عنوان سرمربی نداشت و پيشنهاد کاتاالن ها را رد کرد. اما حاال که 
کيکه ستين در يک قدمی اخراج قرار گرفته، ژاوی رضايتش را در مصاحبه ای 
رسماً اعالم کرده است: »بزرگ ترين اميد من در حال حاضر اين است که مربی 
بارسا شوم و بارسلونا را به روزهای موفقيت و پيروزی برگردانم.« بعد از اين 
اظهارنظر بود که صفحه رسمی باشگاه بارسلونا ويدئويی از يکی از گل های 

زيبای ژاوی منتشر کرد تا گمانه زنی ها وارد فاز جديدی شود. 
چند رس��انه معتبر اروپايی ديروز مدعی ش��دند که توافقات الزم بين 
طرفين صورت گرفته و ژاوی به زودی به عنوان س��رمربی جديد بارسا 
معرفی خواهد شد. نشريه موندو ديپورتيو اسپانيا نيز اين خبر را اعالم 
کرد و از برنامه های ويژه سرمربی جديد برای بازگرداندن اتحاد به بارسا 
خبر داد. روزنامه سان انگليس هم اين خبر را تأييد کرده است. همچنين 
le10sport فرانسه ادعا کرده که ژاوی در بازگشت به اسپانيا قصد دارد 
کارلوس پويول و پپ گوارديوال را نيز با خود به بارسلون بياورد: »بر اين 
باور هستم که بايد گوارديوال و پويول به بارسلونا برگردند، بايد صبر کرد. 
من بر اين باورم که هم گوارديوال و هم پويول می خواهند برگردند. پويول 
می تواند نقش مدير ورزشی يا دبير فنی را ايفا کند. آيا اينگونه نيست؟ 

پپ هم می تواند آنگونه که خودش دوست دارد، برگردد.«
  تصميم مسی و دوستان

س��تاره های بارس��ا از اوضاع حاکم بر مديريت تيم ناراضی هستند، آنها 
ديگر نمی توانند به حرف های ستين به عنوان سرمربی گوش دهند و اين 
نارضايتی از رفتار آنها با کادر فنی در بازی ها مشخص است. ليونل مسی 
به عنوان کاپيتان بيش از همه شاکی است. او که با دستيار کيکه ستين 
نيز درگيری لفظی داشته قيد حضور در بارس��ا را زده و حاضر به تمديد 
قراردادش نشده است. حفظ لئو در نيوکمپ يکی از اهداف کادر فنی جديد 
خواهد بود. گفته می شود ژاوی در صورتی هدايت بارسا را مي پذيرد که 

ليونل مسی از تصميمش برای ترک بارسلونا صرف نظر کند.
  به اخراج فکر نمی کنم 

ستين، سرمربی فعلی بارسا در کنفرانس خبری پيش از ديدار با ويارئال تالش 
کرد اوضاع را آرام نشان دهد: »چيزی در مورد رفتن مسی از خود او نشنيده ام 
و نمی خواهم به شايعات دامن بزنم. در مورد مسائل مربوط به تيم با او صحبت 
کرده ام، نه بيشتر. مسی خودش به خوبی می داند که در هر لحظه از يک بازی 
چه کاری بايد انجام دهد و معتقدم افزايش سن تأثيری روی کيفيت او نداشته 
است. درک می کنم که در باشگاهی مثل بارسلونا سلسله مراتب خاصی وجود 
دارد و اعتماد رختکن را بايد با گذش��ت زمان و کسب نتايج خوب به دست 
آورد. در اين مدت بازيکنان به من کمک کرده اند و در مورد هيچ چيزی مانع 
نبوده اند. تا به اينجا يک دقيقه هم نسبت به آينده و اتفاقی که ممکن است برای 

من رخ دهد، فکر نکرده ام. اصالً در مورد احتمال اخراج شدن فکر نکرده ام.«


